
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dimecres, 7 d’abril de 2010 

 
• Comencen nous cursos de l’Oferta municipal d’Educac ió permanent: 

Alfabetització digital (nivell I i II), curs de pas tisseria i taller de ioga 

• Oberta la preinscripció als nous alumnes del Centre  Municipal d’Expressió  

• Una vintena d’alumnes participen a un taller de fut bol sala a l’IES Baix 

Montseny en horari no lectiu  

• De Hollywood a l’Esplai , espectacle musical de la gent gran de Sant Celoni  

• AGENDA 

 
 
Comencen nous cursos de l’Oferta municipal d’Educac ió permanent: Alfabetització 
digital (nivell I i II), curs de pastisseria i tall er de ioga  
 
Aquesta setmana comencen diversos cursos inclosos dins l’oferta municipal d’Educació 
permanent. Les classes d’informàtica, tant d’alfabetització digita l, nivell I com II , 
s’iniciaran aquest dimecres al Centre de Formació d’adults Baix Montseny i serviran per 
introduir-se en aquest món i per aprofundir-hi una mica pels més avançats. Si esteu 
interessats en el món de la pastisseria, en l’elaboració de pastissos casolans amb 
receptes senzilles per fer galetes, pa de pessic, flams o mousse, aquest divendres a 2/4 
de 4 de la tarda comença el Curs de pastisseria  a la Rentadora. En total es faran 11 
sessions que s’acabaran a les 6 de la tarda.   
 
Dilluns dia 12 comença el Taller de ioga  que es farà al Centre Cívic de la Biblioteca de 
la Batllòria, els dilluns i  dimecres de  2/4 de 6 a ¾ de 7 de la tarda per ensenyar a 
relaxar-se adquirint més flexibilitat. 
 
Aquests són només alguns dels cursos per aquest període de l’any. Els podeu consultar 
tots al web santceloni.cat/clip.  
 
  
 

Oberta la preinscripció als nous alumnes del Centre  Municipal d’Expressió  

Dilluns s’obre el període de preinscripció d’alumnes nous al Centre Municipal d’Expressió 
de Sant Celoni. Les persones interessades en estudiar música o teatre el curs vinent 
poden passar per la secretaria del centre de 10 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre. El 
termini per preinscriure’s s’acaba el 16 d’abril. L’oferta que hi ha al centre de Sant Celoni 
és molt variada: comença des de ben petits i no té límit d’edat. El Centre també ofereix 
una aula per a discapacitats dins l’Escola de Música i una altra també per l’Escola de 
Teatre. 

 



Una vintena d’alumnes participen a un taller de fut bol sala a l’IES Baix Montseny 
en horari no lectiu  
 
Una vintena d’alumnes participen des d’aquesta setmana a un taller de futbol sala 
organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni en col·laboració amb l’Institut d’Educació 
Secundària Baix Montseny en horari no lectiu. El taller està destinat als nois i noies de 
diversos cursos d’ESO i es porta a terme els dimarts i dijous de 2 a 3 de la tarda a la 
pista poliesportiva de l’Institut, en total es faran 7 sessions. Aquesta iniciativa va lligada al 
Pla Català de l’Esport a l’escola, on l’IES hi està adherit i l’objectiu és promocionar la 
pràctica esportiva en els centres docents en horari no lectiu. El taller de futbol sala 
compta amb la col·laboració del Club futbol sala Sant Celoni i estarà dirigit per Javier 
Ruiz, tècnic català de futbol sala i actual entrenador de l’equip sènior del club celoní.  
 
 
 
De Hollywood a l’Esplai , espectacle musical de la gent gran de Sant Celoni   
 
El grup de teatre Els atrevits de l’Esplai de la Gent Gran presenta l’espectacle De 
Hollywood a l’Esplai. L’actuació serà aquest dissabte a les 6 de la tarda a l’Ateneu i 
l’entrada costa 1 euro. Es tracta d’un espectacle musical inspirat en les pel·lícules 
musicals de Hollywood i s’hi podrà veure com els actors fan play-backs de les cançons 
més conegudes dels musicals, amb coreografies, vestuari i direcció de Joaquim Mayugo.  
 
De Hollywood a l’Esplai té una durada aproximada d’una hora i mitja i compta amb la 
participació de 27 persones dalt de l’escenari, que van començar a assajar després de 
Nadal. 
 
 
 
AGENDA 

Consultar l’agenda de: http://www.santceloni.cat/agenda  


